4η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών ΞΑΝΘΗ 12-15/11/2021
Διοργάνωση: Δήμος Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
4η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών
ΞΑΝΘΗ 2021
Ο Δήμος Ξάνθης, διοργανώνει την 4η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών, στις 12 με 15 Νοεμβρίου 2021 στην
Σταυρούπολη Ξάνθης
Στόχος της 4ης Πανελλήνιας Συνάντησης Μονοπατιών στην Ξάνθη, αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας των
θεματικών και βιωματικών διαδρομών στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των αποκεντρωμένων περιοχών της
χώρας, η ενημέρωση και δικτύωση του κοινού, των επαγγελματιών και των φορέων διαχείρισης μονοπατιών
από όλη την Ελλάδα καθώς και η οργάνωση, σε πανελλήνιο επίπεδο, των φορέων που δραστηριοποιούνται
ενεργά με την πεζοπορία και τα μονοπάτια σε ένα ενιαίο όργανο εκπροσώπησης τους.
Κατά την 4η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών θα διεξαχθούν:
1. Στις 12,14 & 15 Νοεμβρίου 2021: Πεζοπορικές διαδρομές σε τμήματα του Πιστοποιημένου Μονοπατιού Nestos
Rodopi Trail στην Ξάνθη
2. Στις 13 Νοεμβρίου 2021: Εργασίες στο Συνεδριακό Κέντρο Κομνηνών Ξάνθης, με θεματολογία που θα
περιλαμβάνει παρουσιάσεις πιστοποιημένων, υπό - πιστοποίηση, καθώς και σηματοδοτημένων μονοπατιών,
εισηγήσεις και συζητήσεις επί των νέων τάσεων, εξελίξεων, προβλημάτων και προτάσεων στον τομέα των
Μονοπατιών
3. Στις 14 Νοεμβρίου 2021: Εργασίες στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δασικό Χωριό
Ερυμάνθου Ξάνθης σχετικά με την δημιουργία Ενιαίου Φορέα για την πεζοπορία και τα μονοπάτια στην
Ελλάδα.
Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι εκπρόσωποι Μονοπατιών ή φορέων που σχετίζονται με την χρήση και
αξιοποίησή τους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες και τις παράλληλες δραστηριότητες της 4ης
Πανελλήνιας Συνάντησης στην Ξάνθη, να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση που ακολουθεί στο email
despoinacha@cityofxanthi.gr , το αργότερο ως την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021.
Σημειώνουμε ότι για την καλύτερη προετοιμασία της διοργάνωσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση
την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής
Για τους εισηγητές εκπροσώπους Μονοπατιών και φορέων, θα υπάρχει η δυνατότητα φυσικής παρουσίας
σε προκαθορισμένο αριθμό στον χώρο των εργασιών, με τήρηση όλων των ισχυόντων υγειονομικών κανόνων
και διατάξεων περί covid-19 ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής (live streaming) για
τους λοιπούς εγγεγραμμένους εισηγητές.
Η παρακολούθηση των εργασιών της 13 Νοεμβρίου 2021 θα είναι ελεύθερη για το κοινό τόσο διαδικτυακά
καθώς και σε οθόνη στον εξωτερικό - περιβάλλον χώρο του συνεδριακού Κέντρου Κομνηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:
κ. Χατζογλίδου Δ. - Τηλ: 2542 350115 & 693 6511342 / E-mail: despoinacha@cityofxanthi.gr
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ΑΙΤΗΣΗ (ΔΩΡΕΑΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ
(αν συμμετέχετε ως μέλος Φορέα
εκπροσωπώντας Μονοπάτι)

3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ (αν συμμετέχετε με
άλλη ιδιότητα και δεν εκπροσωπείτε
Μονοπάτι)

4

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
Ή ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

5

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6

EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
Παρακαλούμε επιλέξτε μόνο σε θετική περίπτωση βάζοντας Χ στο τετραγωνάκι
> Επιθυμώ να πραγματοποιήσω 5λεπτη ενημέρωση-παρουσίαση στο χώρο του συνεδρίου
> Επιθυμώ να πραγματοποιήσω 5λεπτη ενημέρωση-παρουσίαση διαδικτυακά
> Επιθυμώ να λάβω μέρος στην πεζοπορική διαδρομή στις

12 Νοεμβρίου 2021
14 Νοεμβρίου 2021
15 Νοεμβρίου 2021

1. Η παρουσίαση θα είναι διάρκειας ως 5 λεπτών. Θα υπάρχει βιντεοπροβολέας, μικροφωνική και υπολογιστής.
Δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν δια ζώσης ή διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας.
2. Οι εισηγήσεις και τα στοιχεία που επιθυμείτε να προβληθούν θα σας ζητηθούν ώστε να τα αποστείλετε με
νεότερη ενημέρωση αφού δημιουργηθεί ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για παρουσιάσεις.
3. Τα στοιχεία που προτείνουμε να περιλαμβάνει η παρουσίαση είναι: Logo, Ονομασία, Που βρίσκεται, Μήκος
και κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά που το προσδιορίζουν, Στοιχεία σχετικά με τη χρήση του από τους
επισκέπτες (μετάβαση, επισκεψιμότητα, ασφάλεια, νερό, κοντινότεροι οικισμοί ή καταφύγια κλπ),
Βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, Αν θα θέλατε να προστεθεί κάτι άλλο ή αν προτείνετε κάτι,
Ιστοσελίδα ή που μπορούν να αντληθούν άλλες πληροφορίες.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/11/2021
Πεζοπορία αρχίζοντας περίπου το μεσημέρι στην β΄ είσοδο - τερματισμό και μέρος του Nestos Rodopi Trail
στα φημισμένα Στενά του ποταμού Νέστου, τμήμα: «Γαλάνη – Σταθμός Λιβερών», για εγγεγραμμένους
συμμετέχοντες (προαιρετικά)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/11/2021
Εργασίες της 4ης Πανελλήνιας Συνάντησης από τις 9.30 το πρωί ως αργά το απόγευμα με διακοπή το
μεσημέρι για φαγητό
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/11/2021
Το πρωί πεζοπορία στην οροσειρά της Ροδόπης στην γ΄ είσοδο - τερματισμό και μέρος του Nestos Rodopi
Trail, τμήμα «Καταρράκτης Λειβαδίτη & Δασικό Χωριό», για εγγεγραμμένους συμμετέχοντες (προαιρετικά)
και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν οι εργασίες το μεσημέρι στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στο Δασικό Χωριό Ερυμάνθου Ξάνθης σχετικά με την δημιουργία Ενιαίου Φορέα για την
πεζοπορία και τα μονοπάτια στην Ελλάδα.
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/11/2021
Πεζοπορία από το πρωί στο πετρόστρωτο κομμάτι του Nestos Rodopi Trail, τμήμα: «Κομνηνά – Κρωμνικό»,
ή εναλλακτικά στην α΄ είσοδο - τερματισμό και μέρος του Nestos Rodopi Trail, τμήμα: «Κεντρική Πλατεία
Ξάνθης – Παλιά Πόλη» με ΞΕΝΑΓΗΣΗ, για εγγεγραμμένους συμμετέχοντες (προαιρετικά)
Το αναλυτικό πρόγραμμα της Συνάντησης και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά την
ολοκλήρωση κατάθεσης των συμμετοχών.
Θα αποσταλούν στους δηλώσαντες συμμετοχή και θα αναρτηθούν στη σελίδα του Δήμου Ξάνθης
www.cityofxanthi.gr λεπτομέρειες με τις διαδρομές του Nestos Rodopi Trail, τις δυνατότητες διαμονής,
περιήγησης και εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της διεξαγωγής της 4ης Πανελλήνιας
Συνάντησης Μονοπατιών

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:
κ. Χατζογλίδου Δ. - Τηλ: 2542 350115 & 693 6511342 / E-mail: despoinacha@cityofxanthi.gr

